tirsdag den 4. februar 2020

Thorstrup Jagtforening
Generalforsamling d. 4.-2.-2020. kl. 19.30
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Valg af dirigent og skriftfører.
Valg af stemmetællere.
Beretning.
Regnskab.
Valg til bestyrelse
På valg er formand Jens Terkildsen
næstformand Søren Ølgaard
kasserer John Kristensen
Sup. Jesper Andersen
Valg af revisor. Jacob Carl er nuværende.
Kontingent.
Indkomne forslag.
Evt.
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1. Valg af dirigent og skriftfører.
1. Hans Ølgaard
2. Lars Lange Andersen til skribent
2. Valg af stemmetællere.
1. Stemmetæller blev Ole og Thorkild
3. Beretning, sidste år blev der afholdt:
1. Generalforsamling den 5-2-2020 2019
2. Ræveregulering d. 9 og 23 februar 2019 der blev skudt en ræv
og 2 mårhunde, dette var første gang i foreningens
historie på en ræveregulering.
3. Feltskydning var den 4 maj hvilket var en uheldig dag da der
var hjælpere på banen i Ulfborg samme dag, det var
grunden til de manglende tilmeldinger.
4. Til skydningen i Måde var der 8 deltagere på hjortebanen og
det er ikke for mange, formanden stillede derfor
spørgsmålet om der stadig var opbakning til at vi
arrangere dette igen i og det gav generalforsamlingen
udtryk for og derfor tages der kontakt til Horne om også
de ønsker at deltage.
5. Der er mange jægere som har kød liggende og Formanden
spørger om der interesse for at lave et kursus i hvordan
man laver pølser og der arbejdes videre med ideen.
6. kommune skydning er ved veteran foreningen som er
jagtforening nr. 25 - de har valgt Varde skydebane og det
afholdes den 25-4-2020
7. blot til orientering så har vi 4 hjælpere til nordisk Safari
skydning i Ulfborg
8. Skovens dag er ikke en aktivitet vi er med i
9. Vedrørende Lykkebjerg skydningen er der to pokaler, en til der
ikke skyder flugtskydning og en til dem der skyder
flugtskydning.
10. Karlsgårdedag var der sidste år 5000 gæster, der blev brugt
53.000,- til at promote jagtdelen som refunderes af DJ
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Vi har 10 medlemmer der skyder holdskyning i Ansager, en
i Roust, en i Ølgod og en i Varde. i Ølgod har de en
situation som p.t gør at der ikke kan skydes på banen.
Der er opmærksomhed på de nye Kron- Dådyr regler. Der
mangler en person i Kreds 4 til at varetage denne opgave.
Vi har oprettet et CVR nummer pga banken ikke længere
håndterer kontanter. banken har en virksomhed til at
håndtere dette og derfor har vi måttet oprette et CVR
nummer.
I mårhunde gruppe Varde Øst blev der nedlagt 186 mårhunde
efter at vi indgik i et samarbejde med øst gruppen sidste
år.
Flemming Fyhn har i år 25 års jubilæum som B medlem af
Thorstrup Jagtforening. Jacob Carl har bestået
CoolBoreRang om ramt målet på 1.6 km afstand.
Vi har nu 53 medlemmer i Thorstrup Jagtforening.

17. I Varde er der et tilbud til nyjægere hvor man kan deltage på 5
ordinære jagter, se mere på facebook gruppen nyjæger
Varde kommune
18. Der bliver givet tilskud til Fauna striber for at støtte vilde, er
man interesseret så kan man kontakte Egon Høgedahl.
4. Regnskabet blev gennemgået af John Kristensen som var
godkendt af beviser Jacob Carl uden bemærkninger
5. Valg til bestyrelse
1. På valg er formand Jens Terkildsen
2. Næstformand Søren Ølgaard
3. Kasserer John Kristensen
4. Sup. Jesper Andersen
5. Alle modtog genvalg og blev valgt
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6. Valg af revisor, her blev Jacob Carl genvalgt
7. Kontingent for 2020 er uændret og forbliver 50,- dkk
8. Der er ikke indkomne forslag
9. evt.
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